REGULAMIN
DZIENNEGO DOMU POBYTU „ZACISZE” W BARCINIE
działającego w strukturze organizacyjnej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie
Rozdział I - POSTANOWIENIAOGÓLNE
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Regulamin Dziennego Domu Pobytu .,ZACISZE'” w Barcinie. zwany w dalszej części
..Regulaminem" określa szczegółową organizacje oraz zakres działania Dziennego
Domu Pobytu .,ZAClSZE" W Barcinie, zwanego w dalszej części w skrócie DDP.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Ośrodku — należy przez to rozumieć Miej sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Barcinie.
b) Dyrektorze — należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Barcinie.
c) Kierowniku — należy przez to rozumieć Kierownika Dziennego Domu Pobytu
,.ZACISZE'" w Barcinie.
d) Uczestniku — należy przez to rozumieć osobe przyjęta do Dziennego Domu Pobytu
zgodnie z decyzją wydana przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barcinie.
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Dzienny Dom Pobytu ..ZACISZE" działa w ramach struktury organizacyjnej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.
Całoksztaltem pracy DDP kieruje Kierownik i on ponosi odpowiedzialność
za prawidłowość funkcjonowaniai wyniki pracy placówki.
Kierownika powołuje i odwołuje dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barcinie.

lx)

b)
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DDP jest placówką wsparcia dziennego dla 30 mieszkańców gminy Barcin.
kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 60 roku życia. którzy ze wzgledu na wiek. chorobę
lub niepełnosprawność. wymagają wsparcia i aktywizacji koniecznej do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym.
Funkcjonowanie DDP jest finansowane ze środków własnych gminy Barcin.
Dopuszcza się możliwość pozyskiwania środków na finansowanie DDP z innych źródeł
zewnętrznych.
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Celem działalności DDP jest aktywizacja społeczna. poprawa sprawności fizycznej.
atakże zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych z terenu gminy
Barcin. Uczestnictwo w zajęciach w DDP umożliwi podniesienie poczucia własnej
wartości. samorealizację oraz integracje ze społecznością lokalną.
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Zadaniem DDP jest rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska
seniorów oraz prowadzenie działań aktywizujących, dostosowanych do potrzeb
i możliwości poszczególnych uczestników. w porozumieniu z nimi.
poprzez:
działań
a) podejmowanie
służących aktywizacji społecznej. utrzymaniu uczestników
w ich naturalnym środowisku oraz przeciwdziałaniu instytucjonalizacji
i
marginalizacji.
b) zaspokajanie potrzeb uczestników w sposób pozwalający na samodzielne
funkcjonowanie i ich udział w życiu społecznymi.
c) zapewnienie uczestnikom właściwej opieki podczas pobytu w DDP.
d) prowadzenie zajęć terapii zajęciowej oraz fizjoterapii w celu podniesienia
sprawności ogólnej uczestników.
e) zapewnienie uczestnikom aktywnych form zajęć i wypoczynku np.: spacery.
wyjazdy plenerowe. udział w koncertach. przedstawieniach teatralnych.
uczestnictwo w życiu społecznym. rozwój zainteresowań.
i) organizowanie spotkań tematycznych i imprez okolicznościowych.
g) kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych.
h) integracja ze społecznością lokalną poprzez współpracę z instytucjami działaj ącymi
na terenie miasta i gminy Barcin.
i) kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie. promowanie wiedzy
i doświadczenia uczestników oraz budowanie więzi międzypokoleniowych.
j) współpraca z rodzinami uczestników.
k) rozwijanie działań o charakterze samopomocowym.
1) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i inne w ramach pracy socjalnej.
rn) zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie w trakcie pobytu w DDP.

gó
1.

DDP będzie otwarty dla uczestników pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00
do 15.00, z wyjątkiem sobót. niedziel i świat. Dopuszcza się zmianę godzin pracy
dostosowując je do potrzeb organizacyjnych DDP. O każdej zmianie godzin pracy DDP
decyduje dyrektor MGOPS w Barcinie.
DDP następuje na wniosek osoby zainteresowanej
Skierowanie do
lub innej osoby za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

3.

Do wniosku o którym mowa powyżej dołącza się zaświadczenie od lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do pobytu
i uczestniczenia w zajęciach DDP.
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Warunkiem przyjęcia do Dziennego Domu Pobytu ..ZACISZE" w Barcinie jest:
3) wolne miejsce w DDP.
b) zamieszkiwanie na terenie miasta i gminy Barcin.
c) zdolność do samoobsługi i nawiązywania kontaktów z grupa.
58

Korzystanie ze świadczeń DDP jest dobrowolne i odpłatne.
Wysokość i zasady odpłatności ustalane są uchwałą Rady Miej skiej w Barcinie.
Listę odpłatności za dany miesiąc sporządza kierownik DDP na podstawie listy
obecności.
Podstawą obniżenia odpłatności jest zgłoszenie swojej nieobecności kierownikowi
DDP lub innemu pracownikowi placówki. najpóźniej w dniu poprzedzającym
nieobecność,

Rozdział IV — ORGANIZACJA PLACÓWKI
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Ex.)

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem DDP sprawuje Zastępca Dyrektora Miej skoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.
Bieżąca działalność koordynowana jest przez kierownika DDP.
Kadrę DDP stanowią kierownik. terapeuta zajęciowy/ opiekun _ ?. etaty. instruktor
kulturalno-oświatowy/opiekun. fizjoterapeuta. pracownik gospodarczy.
Kierownik DDP zobowiązany jest w szczególności do:
a) reprezentowania DDP na zewnątrz.
b) sporządzania rocznych planów pracy oraz miesięcznych harmonogramów pracy.
w porozumieniu z pracownikami i rada domu.
c) prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczości z zakresu działalności DDP.
d) merytorycznego nadzoru pracy zatrudnionych pracowników.
e) dbania o wysoka jakość świadczonych usług.
t) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. świadczenia pracy socjalnej na rzecz
podopiecznych DDP.
g) pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na finansowanie działań
podejmowanych przez DDP.
h) dbałości o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.
Pracownicy zatrudnieni w DDP zobowiązani są w szczególności do:
regulaminów.
instrukcji.
zarządzeń.
obowiązujących
a) przestrzegania
harmonogramów i innych aktów dotyczących funkcjonowania DDP,
:
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b) prowadzenia dokumentacji dotyczącej DDP. w tym współdziałania w ustalaniu
miesięcznych i rocznych harmonogramów zajęc'.
c) świadczenia opieki oraz organizowania i prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem

obowiązków.
załatwianiu spraw urzędowych. a także do współpracy
Z pracownikami MGOPS w Barcinie w zakresie załatwiania indywidualnych spraw
uczestników DDP.
e) przestrzegania zasad współżycia społecznego.
f) poszanowania praw i godności uczestników. w tym prawa do samostanowienia. ze
szczególnym uwzględnieniem zachowania tajemnicy informacji osobistych
uzyskanych w toku czynności zawodowych.
dbania
o porządek i estetykę DDP.
g)
h) dbania o majątek DDP z nalcżytą starannością.
i) dbałości o zachowanie tajemnicy zawodowej i ochrony danych osobowych.
Szczegółowe zakresy obowiązków kadry DDP zawierają zakresy czynności.
d) pomocy

w
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Zajęcia prowadzone w DDP oparte są na rocznych planach pracy opracowanych przez
pracowników DDP. z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań
uczestników.
Uczestnicy potwierdzaja obecność w DDP poprzez podpisanie listy obecności.
DDP nie zapewnia dowozu uczestników do placówki.
Pracownicy DDP nie odpowiadają za przedmioty wartościowe przynoszone przez
uczestników.

Rozdział V _ PRAWA I OBOWIĄZKI PODOPIECZNYCH DDP

gii
Uczestnicy DDP mają prawo do:
a) poszanowania godności osobistej. prywatności oraz poczucia bezpieczeństwa.
b) poszanowania przekonań i praktyk religijnych.
c) korzystania z pomieszczeń i usług oferowanych w DDP.
d) uzyskiwania stosovmej pomocy w zaspokajaniu potrzeb wramach pobytu w DDP.
e) współdecydowania w sprawach ich dotyczących.
f) składania skarg i wniosków oraz rezygnacji z uczestnictwa w DDP.
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Obowiązkiem uczestnika jest w szczególności:
a) regularne uczęszczanie do DDP oraz informowanie kierownika o przewidzianych
nieobecnościach.
b) przestrzeganie nomi i zasad współżycia społecznego w tym szczególnie zakazu
stosowania przemocy słownej i fizycznej.

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pobytu w DDP.
d) utrzymywanie w należytym stanie rzeczy stanowiących własność DDP oraz osób
z niego korzystających.
e) przestrzeganie zakazu przebywania osób pod wpływem alkoholu i innych środków

odurzających.
palenie tytoniu możliwe tylko W wyznaczonych miej scach.
g) wnoszenie opłat za pobyt do lO—tego dnia każdego miesiąca.
D
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Uczestnicy DDP wybierają ze swego grona samorząd. który stanowi Radę DDP.
Rada DDP jcst organcm doradczym dla pracowników DDP.
W skład Rady wchodzą cztery osoby. które spośród siebie wybierają
przewodniczącego. zastępcę przewodniczącego oraz dwóch członków Rady DDP.
4. Skład osobowy Rady wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez uczestników
DDP.
5. Przewodniczący Rady jest wybierany większością głosów przez członków Rady.
@ Kadencja Rady DDP trwa jeden rok kalendarzowy
7. Do zadań Rady DDP należy W szczególności:
3) pomoc w tworzeniu przyjaznej atmosfery oraz właściwej komunikacji wśród osób
uczęszczających do DDP.
b) współdziałanie i współdecydowanie w zakresie organizacji zajęć dla uczestników.
c) organizowanie pomocy koleżeńskiej. wolontariatu w przypadku choroby czy innych
zdarzeń losowych.
d) reprezentowanie interesów uczestników oraz współdziałanie z pracownikami DDP
w zakresie określenia i realizacji ich potrzeb.

wio.»

Rozdział VI — TRYB ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW
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l. Kierowane do DDP skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem
poczty, faksu. poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu w obecności pracownika
DDP.
2. Na żądanie wnoszącego skargę lub wniosek. osoba sporządzająca protokół. pisemnie
potwierdza złożenie skargi, wniosku lub wydaje kserokopię protokołu.
Informację 0 godzinach przyjęć skarg i wniosków umieszcza się w widocznym miejscu
w budynku DDP.
4. DDP zobowiązanyjest do prowadzenia rejestru skarg i wniosków.
5. DDP zobowiązany jest do przestrzegania terminów załatwiania skarg i wniosków.
b.)

wynikających 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zarządzeń
i regulaminów obowiązujących w Miejsko—Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Barcinie.
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Rozdział VII _ POSTANOWIENIAKONCOWE
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1.

Sprawy uczestników DDP, którzy naruszają przepisy regulaminu załatwia kierownik
placówki w porozumieniu z Radą DDP.
Szczególnie rażące naruszenie przepisów Regulaminu, może spowodować pozbawienie
prawa korzystania ze świadczeń DDP na wniosek pracownika DDP zaopiniowany przez
Radę DDP i zaakceptowany przez Dyrektora Miej sko—Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Barcinie.

